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Z našich obcí

Vážení čtenáři,
každý rok se těšíme na léto, kolik skvělých akcí se v našem
okolí naskytne, kde všude se budeme moci pobavit či něco
nového zažít.
Vloni nám do letních programů zasáhla pandemie. Letos
jsme se konečně dočkali a mohli se, sice stále s drobnými
opatřeními, konečně zúčastnit mnoha krásných akcí.
Zdá se, že se svět pomalu vrací do normálu, tak doufejme,
že to vydrží.
Letošní měsíc říjen se nese v duchu rozhodování, kdy
máme možnost v parlamentních volbách rozhodnout kdo
usedne do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Říjen je také měsícem, kdy se krajina začíná pomalu
zabarvovat pestrými odstíny podzimu, ochlazuje se a to
vybízí k zazimování našich obydlí, ale také k tvorbě
podzimní výzdoby a dekorací.
Ať už ve Vás podzim vyvolá kouzelnou náladu nebo Vás
nechává chladnými, užijte si příjemné a pohodové říjnové
dny a hlavně – buďte zdraví !
Kaše Josef - starosta

Tak jako každoročně s příchodem závěru
roku je potřeba připravit rozpočet obce.
Sestavit řádný rozpočet je jednou z nejdůležitějších činností
zastupitelstva. Proto se brzy sejdou zastupitelé obcí Olešky ,
Krymlova, Bulánky, Králky a Brníka na neformální schůzce,
kde se budou předběžně probírat požadavky jednotlivých
obcí tak, aby tyto mohly být zařazeny vedle povinných
výdajů obce , do návrhu rozpočtu na rok 2022. Jednotlivé
aktivity je možné z většiny realizovat pouze za pomoci
různých dotací. Bez nich by nebylo možné tyto realizovat
pro poměrně značnou finanční náročnost. Není obecně
zájem zadlužovat obec a sestavovat schodkový rozpočet.
Pro příští rok, se připravuje zejména rekonstrukce rybníka
v Olešci. Zde po výběrovém řízení na dodavatele těchto
prací vítězná firma podepsala smlouvu v hodnotě přes 3 mil
Kč. Závazně přislíbená dotace bude vyplacena až po
dokončení díla, tedy v polovině příštího roku. Pro informaci,
na zimu bude rybník vypuštěn a po promrznutí bahna bude
toto vyvezeno na přilehlá pole a teprve poté na jaře
příštího roku dojde k opravě dna , hrází a pláže. Cena díla
však musí být do rozpočtu roku 2022 zahrnuta.
Stejně tak se musí počítat i s prostředky v rozpočtu na
chodníky přes Olešku podél státní silnice. Budou
vyhotoveny některé nové chodníky , zpomalovací ostrůvky ,
přechody u hřbitova a bývalé školy. To vše za účelem
zvýšení bezpečnosti občanů. Projekt je připraven a jsou již
zajištěny potřebná povolení. Věříme, že i s pomocí dotace
bude akce zdárně v příštím roce provedena.
Rovněž náklady na přestavbu a rekonstrukci hasičárny na
Bulánce musí být pro příští rok v rozpočtu zajištěny. Projekt
je čerstvě hotov a bude podle něj v následujících dnech
požádáno o dotaci. Zároveň je požádáno o stavební
povolení . Věříme , že se začne se v příštím roce bourat a
stavět.
V Krymlově je v plánu vyměnit nevyhovující střešní krytinu
na budově kulturního domu. Většinu nákladů pokryje
nároková dotace Středočeského krajského úřadu v Praze.
V Brníku je velká šance vybudovat víceúčelové sportovní a
dětské hřiště, které ještě jako v jediné z našich obcí chybí.
Pochopitelně za účasti dotace.

Rádi bychom vybudovali úvozovou cestu a alej z Brníka do
Mršince. Dotační programy již byly vypsány a jistě se jich
budeme účastnit.
Netrpělivě očekáváme vyhodnocení dotačního nároku
ohledně revitalizace vrtu v Bukovici, kdy se předpokládá
zejména vystrojení vrtu a napojení na vodojem na Bulánku
v příštím roce.
Na všechny tyto projekty je tedy zapotřebí v rozpočtu najít
spoustu prostředků na spoluúčast. Bez dotací by
pochopitelně nešly všechny činnosti realizovat.
Věřím, že všichni zastupitelé mají zájem na rozvoji našich
obcí a budou své požadavky prezentovat, ale pakliže i
někdo ze samotných občanů má smysluplný nápad na
jakýkoliv projekt, bylo by dobré o tom své zastupitele
informovat, tak aby je bylo do rozpočtu možno případně
zapracovat.
Do konce roku bude ještě probíhat obnova asfaltových
povrchů v Brníku, Olešce a Krymlově. Náklady na obnovu
komunikací jsou však zahrnuty ještě v letošním rozpočtu.
Obdržená dotace by měla být vyplacena následně po
dokončení díla. Zde již rovněž proběhlo výběrové řízení a je
s vítěznou firmou podepsána smlouva o dílo a asfalty by
měly být vyhotoveny ještě letos.
Hezký podzim přeje
JUDr. Martin Vlasák - místostarosta obce

Nohejbalový turnaj Bulánka
Dočkali jsme se! Protiepidemická opatření v
létě konečně polevila a my jsme se mohli za určitých
podmínek začít scházet a sportovat. Ihned jsme toho využili a
7. srpna jsme na Bulánce na hřišti uspořádali nohejbalový
turnaj trojic.
Plánovanou účast maximálně 8 soutěžních týmů se podařilo
poměrně rychle naplnit, když se přihlásily týmy z Konojed,
fotbalistek Dobrého Pole a pak týmy složené převážně z
místních sportovců a jejich příbuzných či známých. Bohužel
jsme letos postrádali tradiční účastníky z Olešky. Hrálo se ve
dvou skupinách, každý s každým a následně vyřazovacím
způsobem dle pořadí ve skupinách. Ve finálových zápasech
byla vidět velká zkušenost a tyto zápasy byly velice atraktivní.
Počasí vyšlo parádně a dorazilo i dost fanoušků. Myslím, že si
všichni dobře zahráli a užili si to. Snad jedinou kaňkou na
celém dni bylo zranění vyžadující lékařskou pomoc. Ale i to
nakonec dobře dopadlo.
Doufejme, že už nás ten Covid přestane trápit a už se zase
budeme moci na Bulánce u hasičárny scházet častěji. V
nejbližší době to bude asi u příležitosti rozsvěcení vánočního
stromu.
Karel Hetzendorf

Koncert v Krymlově
S potěšením oznamujeme, že se dne
6.11.2021 v 19.00hod uskuteční vloni odložený koncert
bigbíťáka Luboše Pospíšila a jeho kapely 5P v krymlovském
kulturáku. Opožděně s námi oslaví jeho významné životní
jubileum. Těšíme se na staré vyzkoušené hity, ale i na jeho
novou tvorbu z posledních měsíců. Rozhodně si příležitost
nenechte uniknout a přijďte v hojném počtu.
Za krymlováky zvou Honzové Kaše a Stárek, Jarda Lindák,
Martin Vlasák…

Beseda o Karolíně Světlé
Dne 14. září 20201 se od 18.00 hod. konala
přednáška M. Bittnerové.
V zasedací místnosti Obecního úřadu se sešlo 16 lidí, aby
si vyslechli poutavé vyprávění o životě a díle Karolíny
Světlé. Karolína Světlá, vl. jménem Johanna Nepomucena
Rottová se narodila v Praze 24.2.1830 a zemřela tamtéž o
69.let později. To jest 7.9.1899. Zároveň s touto autorkou
jsme si vyslechli i o životì její sestry Sofie Podlipské, která
byla rovněž spisovatelkou. Osudy obou sester jsou
zajímavé a stojí za to si o nich něco najít a přečíst. Z jejich
knih mám já osobně nejraději Kříž u potoka, dle kterého
byl natočen film s Jiřinou Štěpničkovou v hlavní roli. Na
závěr bych dodala, že nebýt žen jako byla Karolína Světlá,
tak hlasovací právo a vůbec rovnoprávnost žen, by vůbec
nemusela být samozřejmostí. Doufám, že přednášky
Martiny Bittnerové budou pokračovat, protože v naší zemi
bylo tolik zajímavých osobností leč bohužel někdy už
zapomenutých.
Monika Havránková

Léto končí, školka začíná
prázdniny utekly opět jako voda, léto se
chýlí ke konci a na všechny čekají povinnosti. My se už těšíme,
až naše školka ožije dětským stěbetáním a malí kamarádi se
opět setkají. Pevně doufáme, že tento školní rok bude lepší
než předchozí, i když s jistými omezeními počítat, bohužel,
budeme stále muset.
Výchovný program v naší mateřské škole zůstává zaměřen na
přírodu a střídání ročních období.
Využíváme krásného okolí k vycházkám, jsme rádi za
vybudované stezky na Krymlov a Králku,
za příznivého počasí se děti vyřádí na naší zahradě v přírodním
stylu. Na podzim zrealizujeme oblíbené aktivity. Jsme zvědaví
na výsledky spolupráce dětí s rodiči v oblíbených výrobcích z
podzimních darů přírody – dýňové hrátky, přírodní závěsy z
kaštanů, žaludů, listů, jeřabin…, nápadité „Recykláčky“ a další
chystaná překvapení.
Nevynecháme ani každoroční podzimní vycházku zpestřenou
pozorováním a plněním úkolů.
V rámci enviromentální výchovy vedeme naše děti k ochraně
životního prostředí, pěstujeme dovednosti a návyky vedoucí k
odpovědnému jednání a chování k přírodě.
Mít úctu a cit k živé i neživé přírodě. Dát dětem příležitost a
prostor projevit se.
Podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět, rozvíjet hezký
vztah k přírodě.
Vydáme se také do lesa Mršince, kde máme svou studánku s
vodníčkem.
Les je přírodní tělocvična, kde si můžeme hrát, stavět
domečky, vymýšlet příběhy, kdo v domečku bude bydlet,
rozvíjet sluchové vnímání.
Podobné aktivity patří i na louku, kde za pomoci lupy
pozorujeme pestrý život v trávě, pozorujeme a za pomoci
encyklopedie určujeme rostliny, podporujeme přirozenou
dětskou zvídavost.
Pozorujeme vývojové stádium motýla, u rybníka vývojové
stádium žáby. Nevadí nám ani déšť, vždyť přece největším
magnetem pro děti jsou louže :-)
Na vycházky chodíme za každého počasí.
Prvních šest až sedm let v životě dítěte je stěžejních pro
budování postojů a hodnot. Období předškolního věku je tedy
optimální start pro začátek seznamování se s přírodou a jejími
zákonitostmi.
Aktivity dětí v řízených činnostech podle možností převádíme
ven – protože nejkvalitnější učení se o přírodě je přece v
přírodě.
Pozorování a pochopení přírodních dějů děti od malička
povede k respektu k přírodě a je dobrým základem k dosažení
souladu s přírodou.
Velmi oblíbené jsou v průběhu celého roku vycházky do lesa s
panem myslivcem Zoubkem, kdy děti pečují o studánku a
lesním zvířátkům přispívají do krmelce a zásypu, čistí je a v
zimě zdobí stromeček dobrůtkami. Přitom se dozvídají
spoustu zajímavých informací o lese a životě v něm.Pozorují
stopy zvěře, zahrají si na lesní detektivy, seznámí se s
koloběhem vody v přírodě, důležitostí vody pro planetu. Na
jaře odemknou a na podzim zamknou studánku..
Je toho hodně, co se děti v naší školce naučí, a věříme, že si
tyto základy ponesou celý život :-)

Další ročník
vinobraní

krymlovského

Po roční odmlce vynucené covidovou pandemií se
Spolek Krymlováci opět rozhodl zorganizovat oblíbenou akci na
krymlovské návsi. Vinobraní v Krymlově nabízí totiž nejen
gastronomický zážitek, ale také volnočasové aktivity pro celou
rodinu. Burčáku, vína, jednohubek, sýrových talířů i sladkého
bylo opravdu mnoho, nutno dodat, že skvělé chuti a domácí
kvality. Nicméně na své si přišly i děti, které zabavily dva skákací
hrady, skluzavky, kolotoč a další.
Snažili jsme se letošnímu ročníku dodat další rozměr a o ten se
postarala živá hudba! Kapela Laria nadchla snad všechny
zúčastněné a bavila nás klasickými i současnými hity až do
pozdních večerních hodin. Taneční kreace nás příjemně zahřály i
během chladnější části dne. Ti nejvytrvalejší v zábavě
pokračovali až do ranních hodin v Krymlovské hospodě.
Vinobraní nalákalo Krymlováky i přespolní, bylo vidět známé
tváře z Olešky, Lhotek, Barchovic i z Prahy a širšího okolí. Na
všech zúčastněných byla vidět pohoda, radost z příjemného
odpoledne a uvolnění. Doufáme, že si něco podobného brzy
zopakujeme.
Za Spolek Krymlováci Magdalena Piknerová Vlasáková

6. Krymlovský Duatlon
Tradičně ve svátek svatého Václava se konal již
6.ročník Krymlovského terénního duatlonu. Přes
dvě desítky dětí se sešlo ve dvou kategoriích 2-7 let a 7-14 let.
Dětské úsměvy na tvářích svědčily o tom, že se jim závod líbil. V
rámci zlepšení bezpečnosti na silnicích obdržely děti za
absolvování blikačku na kolo a reflexní pásek s logem závodu.
Nechyběla ani tradiční medaile pro všechny účastníky. Tentokrát
v oranžové barvě.
V hlavním závodě se představilo 17 sportovců. Zvítězit se
podařilo Lukášovi Adámkovi, který se proti loňskému roku zlepšil
o více než pět minut a po dvou druhých a jednom třetím místě z
předchozích ročníků se letos konečně dočkal celkového
prvenství. Po kole měl více než dvou minutový náskok, který
však v běhu málem prohospodařil a před Janem Vedralem
zvítězil o pouhých 18 vteřin. V ženách obhájila prvenství Iva
Šubotníková.
Víc než o sportovní výkony šlo ale o to se sejít a udělat něco pro
své zdraví. Těší nás, že se každý rok dostaví noví závodníci, kteří
si chtějí závod vyzkoušet.
Jan Vedral

Koutek přírody
Minule jsme se zabývali zvěří žijící v polích, lesích.
Dne bych se chtěl zamyslet nad tvory žijících i v
okolí našeho bydliště-zahradě.
Zastavil bych se u SLEPÝŠE KŘEHKÉHO. Je to představitel beznohých
ještěrů. V Česku je spolu se slepýšem východním jedním ze dvou
zástupců slepýšů - viz.foto.
Žije téměř na celém území ČR, od nížin až po víc jak 1000 m n.m.,
nejpočetnější populace však vytváří zhruba od 400 do 700 m n.m. Na
východ od Moravy jej nahrazuje slepýš východní.
Dorůstá délky 30 cm, max. 45 cm. Má malou poměrně vysokou hlavu,
která je tupě zakončena.
Od protáhlého trupu je téměř neoddělená. Po celé délce hřbetu se
táhnou dva pruhy větších šupin.
V Česku se rovněž běžně vyskytují v lesích na pasekách, žijí skrytě, přes
den se ukrývají pod kameny, v pařezech, pod listím a teprve za
soumraku vylézají ven. Objevují se po dešti, kdy na zemi pátrají po
dešťovkách a slimácích. Také březí samičky lze zastihnout při slunění.
Slepýš přes zimu hybernuje a vylézá na jaře, koncem března až
počátkem května, dle podnebí a počasí.
Slepýš je věrný svému stanovišti i několik let. Na zimu se ukrývá i do
kompostů na zahrádkách.
V případě nebezpečí může odlomit kus ocasu, který po čase regeneruje.
Čili potravou jsou , z větší části žížaly a slimáci, případně i různí členovci,
larvy a červi, přiměřené velikosti.
To znamená…..chránit jej a nikdy jej nezabíjet!
Dalším savcem, který se vyskytuje, nejen v lese a na polích, ale také v
blízkosti lidských obydlí,
je hmyzožravec JEŽEK.
V Evropě žije ježek západní - viz. foto a ježek východní.
JEŽEK ZÁPADNÍ má hlavu s tělem až 35 cm, ocas 4-5 cm, hmotnost 4001900 g. Nezaměnitelný díky ostnům, které se vytvořily z chlupů. Silné
kožní svaly mu umožní stočit se do pichlavého klubíčka, proti němuž
jsou přirození nepřátelé skoro bezmocní. V dlouhém čumáčku má chrup
s ostrými zuby, jimiž může bez potíží rozkousat nejen dešťovky, ale
dokonce i hady či slabší kosti.
Ostny jsou pravidelné, černobíle pruhované a jakoby uhlazené směrem
dozadu. Po narození jsou měkké a nejdříve nějakou dobu tvrdnou. Ježci
v západní části Evropy mají na prsou hnědavou srst, ve východní části
Evropy mají na prsou srst bílou. Ti jsou považováni za zvláštní druh s
názvem JEŽEK VÝCHODNÍ. Jejich ostny jsou nepravidelně pruhované a
jaksi“rozcuchané“.
Hranice mezi nimi probíhá asi od východní hranice Německa přes
Českou republiku na jihozápad.
Na většině území ČR se vyskytují oba druhy pospolu. Tyto druhy vznikly
tak, že se původní populace během čtvrtohor , v důsledku ledových
dob, rozdělila na jihozápadní a jihovýchodní část, z nichž každá se
posléze začala vyvíjet zcela samostatně.
Ježkův rok se dělí na část aktivní a na období zimního spánku, který
tráví v hnízdě ze suchého listí.
Probouzí se na jaře, jakmile dostatečně stoupne venkovní teplota cca
nad 15stC.
I když se ježci na počátku léta snaží dodržovat“štíhlou linii“, v pozdním
létě je pravidelně přepadne doslova “žravost“a jejich hmotnost
neuvěřitelným tempem stoupá. Za tři týdny se může zdvojnásobit.
Dospělí ježci nyní váží přes 1 kg a ti hodně tlustí až 1,9 kg. Za jednu noc
mohou sežrat až 15 dkg masa a zapít ho přes 0,5 dl tekutiny. Koncem
září a v říjnu pak vyhledávají zimní úkryt – hromadu listí nebo
kompostu.
Potravou jsou hlavně dešťovky a plži, ale i jiní drobní živočichové, jako
jsou kobylky, mláďata ptáků v přízemních hnízdech , ještěrky, hadi,
případně uhynulá zvířata a padané ovoce. Na jídelním lístku se občas
objeví i vajíčka, ale ježci se vyskytují tam, kde je dostatek dešťovek,
které jsou paradoxně častou příčinou vysokých ztrát ježků v silničním
provozu, protože vylézají především po teplém dešti na asfaltové
silnice, kde je ježek snadno nasbírá.
Ježek přivádí na svět 1-2x ročně 2 až 10 mláďat. Březost trvá 31-35 dnů.

Valašského všeobecného kalendářa:
- Když dobře zalže, je to, jako by pravdu prověděl
- U husí štěbety, u rob klebety
- Kde ťa neprosíjá, nechť ťa čerti nenosíja
- O svatém Matouši vlaštovka nás opouští
- Čím větší pán, tým dalej od něho
- Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří
- teplé září-dobře se ovoci i vínu daří
- Nikdy není tak zle, aby nemohlo být horší a není horší, jak když je zle
Hezký podzim s veselou myslí přeje Číman

Vážení čtenáři, požádal jsme pana profesora Mlčocha,
aby napsal článek, neboť se mi zdá, že on, který do
Olešky jezdí každou neděli, tak má vztah nejen
k živoucím, ale jak z článku vyplývá i k těm zesnulým
obyvatelům Olešky a okolních obcích. Duchovně je nám i jim blízký.

Proč chodíme na hřbitov
Blíži se 2.listopad, „Památka zesnulých“ ve stolním kalendáři „Místopis
Kolínska“. Lidově pořád ještě „Dušičky“. Ta zdrobnělina odkazuje k duši,
v jejíž existenci naši předci věřili, a bývali vychováváni ve víře, že duše
jejich blízkých je nesmrtelná. Katolická věrouka navíc vyzývala ke
vzájemné „komunikaci“- v modlitbě a v bohoslužbě – a u hrobů našich
drahých, v nichž oni čekali na „vzkříšení těla“ v Posledním soudu- a my
dosud věřící živí, i na radostné setkání s nimi „na věčnosti“. Ta
„komunikace“ měla podobu „vzájemné pomoci“- živí se modlili za
zemřelé- v „očistci“ – aby jim pomáhali do nebe, a duše zemřelých láskou
spojená s dušemi živých byla jakýmsi pomocníkem „anděla strážného“
v životních bojích a trápení. Na hrobě mé rodiny v Troubkách dal otec
vytesat nápis: Láska, ta smrti nezná. To vše je něco víc než jen „památka
zesnulých“- ta by se odehrávala jen a jen v naší mysli- když „po smrti nic
není“. Na hřbitov bychom potom ochodili jen sami kvůli sobě. Ale to se mi
pořád ještě nezdá. Už proto, že ten název „dušičky“ přetrvává, a ta
zdrobnělina duše je svědectvím lásky, která je silnější než smrt.
Tomáš kardinál Špidlík - dnes už též očekávající vzkříšení v sarkofágu
Velehradské baziliky- říkával, že věčnost jsou vztahy, které trvají. I po
smrti. Těším se na setkání s mými rodiči a už s pěti zemřelými sourozenci.
Víra mi dává naději i na setkání s mým dědečkem Cyrilem z Troubek i
s babičkou Terezií z Chocně, kteří zemřeli před mým narozením.
Pradědečka nebo prababičku bylo dopřáno poznat už málokomu, ale
v nebi nás s nimi seznámí naši rodiče a prarodiče. Budeme na tu besedu
s našimi drahými mít celou věčnost. Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co
na lidskou mysl ani nepřišlo, připravil Bůh všem kdo ho milují.

O tom všem přemýšlívám při mých nedělních dojížďkách do kostela
v Olešce. Je zasvěcen „všem svatým“, tedy i svaté Markétě, patronce
kostela v Troubkách, kde jsem byl pokřtěn. Jakousi náhodou se stalo, že
první historická zmínka o Olešce je stejně stará jako o Troubkách- a
kupodivu stejně stará jako Univerzita Karlova, kde mi bylo dáno učit 25
let. Na hřbitově v Olešce jsem už byl při ukládání do hrobu těla Ríši Jozífa,
který rok předtím uváděl mou přednášku při „Noci kostelů“. A pak tam v
„dušičkovém čae“ byla mše svatá – přímo u hrobů- kvůli pandémii Covidu
a karanténě; a možná i proto, aby náš Pán a Spasitel Ježíš byl ještě blíže
nám všem, kteří žijeme ve stínu smrti. Díky P.Jaroslavu Líznerovi za tu
myšlenku- láska je nejen nesmrtelná, ale i vynalézavá.
Lubomír Mlčoch
Vzkaz administrátora Jaroslava Líznera: Ještě k poutní mši sv. ke Všem
svatým. Protože 1.11.2021 je pondělí, tak bychom poutní mši sv. měli
v neděli 31.10.2021 v 15,30 hodin. Po ní se pomodlíme na hřbitově.

Proměny našich vesnic – Kalinova Rokle

„Kalinova rokle“, kdykoliv slyším tato slova, vrátím se ve vzpomínkách do svého dětství, kolik dětských bitev se tu událo, v zimě
sjíždění na lyžích, stráň s hrbem uprostřed, tomu se říkalo „želva“. Komu se sjet podařilo, to už byl „Pan Někdo“. Tomu místu jsme
říkali „Černé údolí“, dole v rohu jsme také stanovali a nahoře nad roklí, v místech zvaných „Na Šancích“ čutali fotbal.
Při ústí rokle vedlo několik pískovcových schodů, podél nichž jsme za jarního tání pouštěli lodičky.
Naše dětství pomalu končilo a rokle postupně osiřela, její stěny zarůstaly náletovými křovinami a z rokle se stala spíše džungle. V září
letošního roku se však udála zásadní změna, našla se parta dobrovolníků s vizí – dát rokli do pořádku, aby se stala dalším krásným
místem k navštívení.
Nastalo první setkání a samotné iniciátory překvapilo množství dobrovolníků na vyklízení rokle.
Takových setkání proběhlo více a vy, kdo budete chtít vidět, jak okrašlování místa již postoupilo, stačí jen, udělat si v tato místa
procházku, třeba s dětmi.
Patří se zde poděkovat všem, kteří se zapojili.

Jiří Filípek
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